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Colofon
'Kerk in de Stad' is het gemeenteblad van de Keizersgrachtkerkgemeente. Het verschijnt 7 keer per jaar.
Kopij voor dit blad kunt u via e-mail, (tot negen dagen vóór de verschijningsdatum) aanleveren bij één
van de redactieleden of via het e-mailadres redactie.kids@keizersgrachtkerk.nl
Dit blad wordt toegezonden aan alle adressen die in het adressenbestand van de KgK-gemeente zijn
opgenomen. Als u lid wilt worden van onze gemeente, of 'abonnee' wilt worden van Kerk in de Stad,
kunt u dat doen door het foldertje te gebruiken dat achterin de kerk ligt.
KidS is ook te lezen op de internetpagina van de Keizersgrachtkerk: www.keizersgrachtkerk.nl
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Van de redactie

Henriette Sanders

Vanaf 6 maart start Art Stations of the Cross: een internationale expositie waar
verschillende Nederlandse en buitenlandse kunstenaars het lijden van Jezus en van
mensen in onze tijd verbeelden. In de Keizersgrachtkerk staat dan het kunstwerk
dat op de cover staat afgebeeld, vanaf pagina 12 leest u er meer over. Het lijden
van Christus blijft zo’n krachtig onderwerp in de kunst. Onlangs bezocht ik in
Utrecht een tentoonstelling van tijdgenoten van Caravaggio, de kunstenaar die
beroemd is geworden met zijn chiaroscuro, het schilderen met dramatische lichtdonkercontrasten. Weer werd ik getroffen door een levensgroot schilderij met de
kruisafneming (of eigenlijk de graflegging) van Christus: dat lijkbleke, gespierde
lichaam liefdevol vastgehouden door de vrienden die hem van het kruis haalden.
Maria, steevast in een blauw gewaad afgebeeld, verdrietig, verbijsterd. Ik word er
iedere keer weer stil van als ik zo’n tafereel tegenkom in een museum.
Pasen, de Stille Week; het komt al weer snel. Binnenkort start weer een
voorbereidingsgroep. Wilt u meedoen? Kijk dan even op pagina 22 van deze KidS.

Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad
Kerk in de Stad verschijnt 7 keer per jaar.
Kopij kunt u steeds tot negen dagen vóór de verschijningsdatum inleveren per mail.
De eerstvolgende KidS’en:
KidS nr. 329 verschijnt op zondag 7 april (kopijdatum woensdag 27 maart 2019)
KidS nr. 330 verschijnt op zondag 12 mei (kopijdatum woensdag 2 mei 2019)

Inleveren zondagse mededelingen
Behalve dit gemeenteblad Kerk in de Stad verschijnt wekelijks het Kg-krantje, op
zondagmorgen ingevouwen in de liturgie, waarin mededelingen/berichten kunnen
worden opgenomen. Kopij hiervoor kan worden ingeleverd tot vrijdagavond 22.00 uur
bij Joost Koedijk of per e-mail via: krantje@keizersgrachtkerk.nl
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Kerkdiensten in de komende periode
Datum

Thema

24-2-2019
3-3-2019
10-3-2019
17-3-2019
24-3-2019
31-3-2019
7-4-2019
14-4-2019
18-4-2019
19-4-2019
20-4-2019
21-4-2019
28-4-2019

vertrouwen
actueel thema/tieners
Ankerplaatsen op je levensreis
Ankerplaatsen op je levensreis
Ankerplaatsen op je levensreis
Ankerplaatsen op je levensreis
Ankerplaatsen op je levensreis
Ankerplaatsen op je levensreis
witte donderdag 19:30
goede vrijdag 20:00
witte zaterdag/paasavond 21:00
muziek (pasen)
Macht

Uitleg
Margrieta Reinders
(nog) geen uitlegger
Gerhard Scholte
Sietske van der Hoek
Wilna Wierenga
Gerhard Scholte
Pete Pronk
Cor Ofman
Gerhard Scholte
Gerhard Scholte
Gerhard Scholte
Jan Krans
Janneke Stegeman

Bereikbaarheid pastoraal team
Predikant:
Gerhard Scholte
gscholte@dds.nl
- werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
- telefonisch spreekuur: maandag- en woensdagochtend, 9.00-10.30 uur.
Ouderenpastor:
Hanna van Dorssen
hanna.vandorssen@gmail.com
Jongerenpastor:
Robert Jan Nijland
Robertjan.nijland@protestantsamsterdam.nl
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Kleine Kroniek

Gerhard Scholte

Jezus’ driehoeksverhouding: God, de over de liefde voor jezelf nog maar te
zwijgen... Ik vond het toen vrij logisch
naaste en jezelf.
De komende zondag (10 februari) is het dat die driehoeksverhouding tussen
thema in de dienst ‘Vertrouwen, waar God, de naaste en jezelf al vrij snel vast
haal je het vandaan?’ Laat ik als ging lopen, en dat dus het vertrouwen
meditatie voor dit KidS nummer alvast in God, je naaste en jezelf vaak ver te
een deel van mijn uitleg daarover zoeken was!
Cruijff zei ooit: ‘Je gaat het pas zien als
meegeven.
Vragen naar vertrouwen is een je het door hebt!’ En dat geldt zeker
voor
deze
fundamentele vraag, die in
driehoeksverhouding. Ik liep
feite elke dienst gesteld kan
God
stuk op het gebod omdat ik
worden. Afgelopen zondag
liefhebben
is
begon bij mezelf: ik moest
nog klonk de vraag in bijna
letterlijk
dezelfde zo bezien dus immers God en naaste
liefhebben! Maar Jezus begint
bewoordingen in de dienst
tegelijk
jezelf
bij God en daar zit het
over Werelddiaconaat.
verschil. Consequent gaat
Komende zondag lezen we de
liefhebben!
Jezus uit van een god die
tekst
over
‘de
Oorsprong is van liefde vóór
driehoeksverhouding
van
Jezus’, zijn samenvatting van heel de ieder mens en daarmee tegelijk een
Thora: God liefhebben bovenal en je bron van vertrouwen. Liefde en trouw
naaste als jezelf. Dat is het grote die ondanks alles blijft stromen, ‘over
liefdesgebod. Maar waarom over liefde goeden en bozen’ zoals dat heet, dus
lezen, terwijl het thema ‘vertrouwen’ is? zonder enig voorwaarde vooraf. Als
Omdat liefde de bron is voor menselijk God liefdesbron is, betekent God
liefhebben, de liefde vóór mensen
basisvertrouwen.
De driehoek God-Naaste-Jezelf draait liefhebben, om te beginnen de liefde
dus om de liefde. Nu vond ik dit liefhebben en koesteren voor jezelf!
voornaamste gebod al jong een heuse God liefhebben is zo bezien dus tegelijk
crime: Hoe moest ik God liefhebben? jezelf liefhebben! En God vertrouwen
God was bron van opdrachten en idem dito!
begin
je
deze
geboden en dus van heel veel moeten Nogmaals:
en schuldgevoel. En de naaste? Dat was driehoeksverhouding bij jezelf, dan
de pester en de concurrent. Is de ene loopt het al snel muurvast. Pas wanneer
mens, de andere niet een wolf?! Om je begint bij de Liefde, die van God

5

afgelopen tijd aan meedeed, werd de
bijbel niet zomaar even snel op
geschikte tekstjes opengeslagen, maar
er werd gelezen en gegraven en
uitgediept, tot op de harde ondergrond,
waarop je, om met een beeld van Jezus
uit de bergrede te spreken, een
bewoonbaar huis kunt beginnen te
* Keizersgrachtkerk als keurmerk?!
bouwen. De bijbel is geen l’art pour
Onlangs vroeg iemand me: Hoe doen l’art, geen schone schijn om de schone
jullie dat: op elk terrein dat
schijn, of vroomheid om de
ertoe doet, kom ik de naam De bijbel is een vroomheid, maar een doevan de Keizersgrachtkerk
boek en een bouw-boek,
doe-boek
en
tegen:
kerkasiel
om
gericht op bevrijding van
kinderpardon, protest tegen een bouw-boek, mensen hoe hun benarde
de
Nashvilleverklaring,
positie ook is: lhbters,
gericht
op
Klimaatverandering,
daklozen, mensen zonder
werk, zieken, kinderen van
Palestina-avond...
bevrijding van
Tja we waren vaak in het
asielzoekers, vluchtelingen.
mensen
hoe
nieuws de afgelopen tijd.
Voor je het weet staat er een
* Klimaatmars
hun benarde
foto van de Keizersgrachtkerk
Ook van onze gemeente
positie
ook
is
bij een of ander artikel. Ook
hebben
kinderen
wel een beetje luiheid
donderdag
7
februari
volgens mij, journalisten wonen meegelopen in Den Haag met de
doorgaans
dichterbij
de jongeren-klimaatmars. Ik ving daarbij
Keizersgrachtkerk,
dan
bij
de op hoe verschillend er op de
Marktpleinkerk in Winschoten...
klimaatdemonstratie
werd
Zelf heb ik de overtuiging dat ons geanticipeerd en gecommuniceerd op
bijbellezen,
met
regelmaat Amsterdamse scholen. Vanzelfsprekend
terugkomend in de diensten en de was overal, dat ouders om toestemming
voorbereiding van die diensten en in de werd gevraagd.
leeshuizen er het zijne en het hare Maar de ene directeur stelde de ouders
daartoe bijdraagt – en dan vooral het die vraag in de trant van ‘omdat veel
uitpluizen en uitwerken van die leerlingen dit nu eenmaal willen’, alsof
lezingen. Ja, daarop ben ik trots: In elke de schoolleiding zelf neutraal kon
voorbereidingsgroep waar ik de blijven bij klimaatverandering. De

uitgaat, begint de hele verhouding te
stromen.
Vandaar uit wordt ook
duidelijk waar de ‘eigenliefde’ vandaan
komt in het ‘je naaste liefhebben als
jezelf’. En vandaar uit komt ook de
mogelijkheid van vertrouwen in de
(A)ander en jezelf in het zicht.
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andere
daarentegen
moedigde
meedoen aan omdat schoolonderwijs
juist inhoudt dat leerlingen leren
zelfstandig te denken & handelen waar
het hun
eigen toekomst en
Stevo
duurzaamheid
aangaat.
Akkerman noemde alleen al het woord
‘klimaat’ een ‘sjibboleth’ (test op
echtheid)!
Het
woord
‘klimaatspijbelaars’, dat doelt op de scholieren
die spijbelen om naar het Malieveld te
gaan, spreekt wat dit betreft boekdelen.
Noem
de
scholieren
geen
klimaatspijbelaars meer. De eigenlijke
spijbelaars zijn zij die maatregelen

Uit de Wijkraad en Moderamen
Afscheid Greetje Noorlag, Gerard van
Breevoort en Daan Schut
Aan het einde van het jaar heeft de
Wijkraad afscheid genomen van drie
van haar leden Greetje Noorlag, Gerard
van Breevoort en Daan Schut.
Greetje Noorlag heeft een aantal jaren
het Jeugd en Jongerenwerk in de
Wijkraad vertegenwoordigd. Zij zorgde
er voor dat de voorwaarden werden
vervuld zodat onze jeugd- en
jongerenwerker Robert Jan Nijland zijn
werk goed kon doen. Ook op andere
onderwerpen had ze in de Wijkraad
onafhankelijke en originele bijdrages.
Namens de diaconie was Gerard van

uitstellen om politiek gewin, of die de
problemen van klimaatverandering
steeds maar weer blijven ontkennen.
(met dank aan een NPO-radiocolumn
van Pieter Derks. Terugluisteren van
harte
aanbevolen:
https://www.youtube.com/watch?v=39
chndnxV30 )
Onze
Klimaat&Geloofgroep
is
ondertussen al weer volop bezig met
concreet
vooruitblikken
op
de
Klimaatmars van zondag 10 maart. En
nee, u hoeft niet te spijbelen van de
kerk, want de mars vindt plaats bij ons
om de hoek...

Joost Koedijk

Breevoort
het
langstzittende
Wijkraadslid. Trouw kwam hij naar de
vergaderingen, waar hij niet de
luidruchtigste positie innam. Maar bij
de kerkvisitatoren maakte hij een
onuitwisbare indruk met zijn verslag
van
de
hulpverlening
aan
ongedocumenteerden in en door de
Vluchtmaat.
Op Daan is meerdere malen een beroep
gedaan om lid te worden van de
Wijkraad; steeds kwam hij in een
andere rol weer terug. In deze laatste
periode was hij onze scriba en
vertegenwoordiger in de classis.
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Voortgang aandachtspastoraat ouderen
In november besprak de Wijkraad de
evaluatie die Hanna van Dorssen samen
met
de
klankbordgroep
aandachtspastoraat heeft gemaakt over
het werk in de afgelopen periode.
Een belangrijk onderdeel van het werk
is het afleggen van bezoeken bij
gemeenteleden die de 70-jaar zijn
gepasseerd. Deze bezoeken, waarbij
zowel gemeenteleden in het midden
van de gemeente als aan de randen
worden benaderd, worden zeer op prijs
gesteld en Hanna vindt ook zeer
dankbaar werk om te doen.
Naast het bezoekwerk wordt ook
gezocht naar mogelijkheden om het
draagvlak onder het werk te vergroten
en het te bestendigen. Gedacht kan
worden aan mensen die ook eens
bezoekjes af gaan leggen of aan een
soort van buddysysteem (zoals er rond
een aantal gemeenteleden al is
ontstaan). We moeten maar even zien
hoe zich dit ontwikkeld. Wel kan
gemeld worden dat, nu Dineke
Kleinsmit na jaren met het bezoekwerk
is gestopt, de mensen die zij laatstelijk
nog bezocht in het schema zijn
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opgenomen.
Uit de behoeftepeiling die Hanna
eerder heeft uitgevoerd is Film op
Vrijdag als activiteit ontstaan. Een
moment
in
de
maand
waar
gemeenteleden
elkaar
kunnen
ontmoeten en samen van een Film
genieten.
De stemming in de Wijkraad rond deze
evaluatie kan worden samengevat als
‘Zeer tevreden’. We hebben onze dank
uitgesproken richting Hanna en de
klankbordgroep (Juut Goede BruinsSlot, Ineke Luirink, Gerie Timmerman).
Voor de Wijkraad was dit meteen het
moment om te beslissen dat we dit
werk, nu het experiment aan het einde
van het seizoen afloopt, graag willen
voortzetten. We gaan dan ook
enthousiast
op
zoek
naar
de
mogelijkheden!
Als u meer wil weten van het werk van
Wijkraad en Moderamen dan kunt u
contact met mij opnemen. Mijn
gegevens staan achter in deze ‘Kerk in
de Stad.’

Nieuws vanuit de kosterij
Verhuur en exploitatie
Naast de gezellige en inspirerende
Kerstactiviteiten in december 2018
hebben we de Kerkzaal, Tuinzaal en
zalen in de Kerkstraat 107 nog een flink
aantal keer kunnen verhuren, waarbij
de Steungroep Kosterij ondersteuning
heeft kunnen geven bij:
ü De Hildebrand van Loonschool
(Kersmusical): alle banken bezet
(inclusief
de
bovenste
verdieping).
ü Een
zeer
geslaagd
verjaardagsfeestje van een geliefd
gemeentelid. En een gezellige en
drukbezochte (200 bezoekers)
Nieuwjaarsreceptie van de PKA
met muzikale ondersteuning door
Ithaka, activiteiten voor tieners en
jongeren, en heerlijke hapjes van
Paul Stolk.
ü Kerstmaaltijden
met
externe
cateraars voor Drugspastoraat en
voor de Roze Viering.
ü Last but not least, klein maar fijn:
een koorrepetitie van Cappella
Westerkerk, onder leiding van Jos
van de Kooy.
ü Verhuur aan vaste huurders: de
Evangelische
Roze
Viering,

Henk-Jan Bustraan

NUUF (Netherlands Unitarian
Universalist Fellowhip), AMC
Opleiding psychiatrie, Arkin, het
Drugspastoraat,
Taakgroep
Vluchtelingen
en
Stadsverlichting.
Schoonmaakdag
Zaterdag 12 januari organiseerden we
weer een schoonmaakdag. Studenten
van Dispuut Atlas (vergaderen 2x per
maand bij ons in de Kerkstraat) zijn ons
komen helpen. Omar heeft ook flink
lopen
poetsen
samen
met
7
gemeenteleden.
Kerkstraat, keuken, bar, Tuinzaal
stoelen, lambriseringen, trappenhuis et
cetera… het zag er na afloop weer spic
en span uit.
Klussen
Jaap en Klaas zijn het internetontvangst
in de Kerkstraat aan het verbeteren. Paul
heeft LED verlichting aangebracht op
diverse plaatsen, onder andere een
kleurenstrip in onze koepel in de gang.
Liturgische kleuren als paars, roze, wit,
groen en rood (en zelfs de
regenboogvlag) kunnen nu de hal
verlichten op elk gewenst moment.
Voor de gemeenteleden (of vrienden
van) die van klussen houden
De beheergroep klust zeer regelmatig in
de kerk. Led lampen aanbrengen,
9

schuren/schilderen, reparaties van
kerkbanken et cetera. Heeft u twee
rechter (klus)handen? Kom eens helpen
bij een mooie activiteit in de Kerkzaal:
alle banken nalopen: houtwerk,
scharnieren, schroeven in de grond
vervangen.
We
hebben
een
klussenlijst
beschikbaar. Wellicht staat er een klusje
bij van uw gading!
StuK
De Steungroep Kosterij (StuK) heeft in
januari een gezellige Nieuwjaarreceptie
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gehouden voor de StuK-leden. StuK is
altijd op zoek naar enthousiaste
medewerkers tijdens bijeenkomsten.
Vindt u het leuk om bezoekers te
voorzien van een kopje koffie, thee of
een drankje? U bent van harte
uitgenodigd om een keer mee te helpen
achter de bar.
Interesse? Meld u aan op de
Keizersgrachtkerk website. Op de
homepage vindt u informatie onder het
kopje: ‘vele handen: helpen bij StuK
activiteiten’.

Film op vrijdag: voorjaar
De bioscoop van de Keizersgrachtkerk
gaat ook dit voorjaar weer open. Er is
‘Film op Vrijdag’ met na afloop gesprek
en vrijdagmiddagborrel.
Inloop: vanaf 14.30 uur. De film begint
om 15.00 uur.
Data voor dit voorjaar: 1 maart, 22
maart, 26 april, 17 mei.
Wilt u op de hoogte gehouden worden
van de film die gedraaid gaat worden?
Geef uw mailadres door aan Hanna,
dan krijgt u voorafgaand aan de film een
uitnodiging toegestuurd. Opgave van te
voren is niet nodig. Vrijwillige bijdrage
€ 2,50.
Meer informatie bij
Hanna van Dorssen:

Hanna van Dorssen
hanna.vandorssen@gmail.com,

Ouderenpastoraat
In de afgelopen anderhalf jaar ben ik bij
een heel aantal leden van de
Keizersgrachtkerk op bezoek geweest.
Maar er zijn natuurlijk ook adressen
waar ik nog niet ben geweest. Als u
bezoek op prijs stelt, voor een eerste of
tweede keer, kunt u mij bellen of een
mailtje
sturen.
Mailen
kan
naar: hanna.vandorssen@gmail.com. U
kunt het ook doorgeven aan de
contactpersoon van het KgK-netwerk
waar u onder valt. Zij zijn te vinden op
de laatste pagina van elke aflevering
van ‘Kerk in de Stad’.

ouderenpastor
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Gastvrouwen en -mannen gevraagd

Berendien Bos

Tijdens de Veertigdagentijd (6 maart t/m 21 april 2019 ) maakt de
Keizersgrachtkerk onderdeel uit van de internationale expositie ‘Art stations of the
Cross’: een pelgrimage langs veertien moderne kunstwerken op locaties in het
centrum van de stad. De kunstwerken verbinden het lijden van Jezus met vormen
van lijden en onrecht in heden en verleden. Meer hierover de pagina’s 14 en 15.
In onze kerk wordt het kunstwerk ’Ocean Eden’ (van Lynn Aldrich) in het binnen
portaal van de kerk geplaatst, goed zichtbaar van buitenaf.
De kerk is op een aantal (weekend)dagen open voor mensen die niet alleen het
kunstwerk, maar ook onze mooie kerk willen bezichtigen. Wie wil gastvrouw of man zijn? Het is een uitstekende gelegenheid om deelnemers aan de
kunstpelgrimage onze kerk te laten zien. Tussendoor is er volop tijd om te studeren,
lezen, overwerken (!), handwerken, dagboekschrijven, huiswerk maken, tekenen
of… tot rust te komen. Op de volgende dagen is de kerk open: zaterdagen (en
Goede Vrijdag) van 14-17uur, zondagen van 12.15-13.15 uur.
1. Zondag 10 maart
2. Zaterdag 16 maart
3. Zondag 17 maart
4. Zaterdag 23 maart
5. Zaterdag 30 maart
6. Zondag 7 april
7. Zondag 14 april
8. Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
9. Zaterdag 20 april (Stille Zaterdag)
10. Zondag 21 april (Eerste Paasdag)
Aanmeldingen en vragen graag via info@keizersgrachtkerk.nl (Berendien Bos /
Joost Koedijk)
Op de pagina hiernaast ziet u het kunstwerk ‘Ocean Eden’, 2008 (Lynn Aldrich).
De kunstenaar geeft zelf een toelichting:
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‘Sponzen, schrobbers, schuursponsjes, afwasborstels, zwabberhouders, borstels,
plastic handschoenen, afvoerontstoppers, hout. 61 x 234 x 168 cm.
Het werk is gemaakt van allerlei doodgewone schoonmaakgereedschappen als
plastic sponzen en borstels. Net zoals een zeebioloog dat doet, verzamelde de
kunstenaar bijzondere exemplaren in meerdere winkelcentra in Los Angeles en
bestudeerde ze in haar atelier. Langzaam vormden ze samen een ‘koraalrif’, als
een miniatuurversie van de befaamde Hof van Eden. Enerzijds vieren ze de
extravagantie en wonderbaarlijkheid van Gods oorspronkelijke schepping,
anderzijds vormen ze een pleidooi om onze oceanen ‘op te schonen’ en de
biodiversiteit te bewaren en bewaken.’
‘Ocean Eden’, 2008 (Lynn Aldrich).
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Art Stations of the Cross - Troubled Waters

Willemien Boot

Hedendaagse kunstpelgrimage in Amsterdam 6 maart - 22 april 2019
Zeven Nederlandse en zeven internationale kunstenaars verbeelden het lijden
van Jezus en van mensen in onze tijd.
Langs de kunstwerken loopt een pelgrimsroute, een kruiswegstatie, van Aswoensdag (6 maart) tot Pasen (22 april).
Deze internationale Art Stations of the
Cross vindt - na edities in Londen, Washington DC en New York – plaats in
het hart van Amsterdam.
De oude spirituele traditie van het lopen
van de kruisweg ontstond in de vierde
eeuw in Jeruzalem, kwam in de middeleeuwen naar het westen, en krijgt nu
een nieuwe vorm waarbij religieuze en
seculiere locaties hun deuren openen
voor hedendaagse beelden, schilderijen, foto’s, installaties, soundscapes,
en augmented reality, locaties zoals de
Nicolaaskerk, Sant’Egidio, de Allemanskapel, de Singelkerk, Paradiso, Museum
Ons’Lieve Heer op Solder en het oudste
gebouw van de stad, de Oude Kerk.
Naast de route is er een uitgebreide
randprogrammering.
De kruiswegstaties roepen vragen op,
over lijden, passie, compassie en gerechtigheid.
Drie kunstwerken zijn speciaal voor
deze contemplatieve pelgrimage gemaakt. Onder de deelnemende
14

kunstenaars zijn Hansa Versteeg, G.
Roland Biermann, Güler Ates, Erica
Grimm, Arent Weevers en Giorgio Andreotta Calo.
Art Stations of the Cross heeft in Amsterdam als thema Troubled Waters.
Amsterdam is via het water verbonden
met de wijde wereld. Water is zowel de
plaats van wonderen als traumatische
ervaringen. De kunstwerken zorgen
voor een uiterst actuele invulling van
een eeuwenoud thema.
‘Ik hoop dat u als bezoeker als pelgrim
op pad gaat, op zoek naar medemenselijkheid en compassie, op zoek naar
meer, naar meer liefde en meer God.
Pelgrims gaan op stap zonder dat zij weten wat hun te wachten staat. Ze laten
zich verrassen, staan open voor nieuwe
inzichten en laten zich corrigeren’ zegt
initiatiefnemer Marleen HengelaarRookmaker (ArtWay)
De route Art Stations of the Cross is
gratis toegankelijk. Info in Nederlands
en Engels.
Organisatie : Stichting ArtWay, Visio Divina, Protestantse Kerk Amsterdam
Info: artstations.org

Erica Grimm, Lifeboat – uit installatie Salt Water Skin Boats (2018).
Foto Sharon Huget
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Voetnootje

Fred Tuinder

De muziekdag die we op 24 november op 6 januari. Ook hier geen geijkte liedhadden, klinkt nog steeds een beetje na. keuze maar een mooie mix van stijlen
Eén van de bijdragen bestond uit het in- waaronder strijdmuziek (Bella Ciao),
studeren van ‘Guiding Light’ een num- musical (My Favorite Things) en pop
mer van Mumford and Sons door het (van Queen, Neil Diamond en Lenteam van het pop up-koor dat elke twee non/McCartney), aangevuld met een
weken op de donderdagavond aan de paar liederen die we in de KeizersNieuwe Herengracht repeteert. Of ei- grachtkerk vaker zingen zoals ‘Een land
om van te dromen’.
genlijk moet ik zeggen: een
openbare repetitie houdt
Maar meteen Wat ik zelf altijd erg spannend
vind is de vraag of het lukt om
want iedereen is welkom en
al bij het eerste
de liedjes, of delen daarvan,
er staat dus elke keer een ander koor. Zo was het ook op nummer vulde samen, met de hele gemeente
te zingen. De meeste popliedde muziekdag. Ditmaal bede ruimte zich
jes zijn toch producten van instond het koor uit de deelnemuzikanten
of
mers aan de inspiratiedag. met een zacht- dividuele
bands en nooit bedoeld om
Als het doel van de voorbejes meegezonmet een grote groep te zingen.
reiders was om de breedte
Elke artiest heeft ook zo zijn
gen refrein.
van de muzikale mogelijkheeigen sound die je sowieso
den in de diensten te verkenEen kippenvelniet moet willen imiteren. Hoe
nen, was dit een geslaagde
moment.
lukt het je dan toch om zo’n
missie.
lied met een wat grotere groep
Het is natuurlijk niet echt
niet alleen luisterend te belestandaard liturgische muziek
en ook helemaal niet bedoeld om in een ven?
kerkdienst te zingen. En je kan je afvra- Op 30 december speelden we met Itgen of zo’n lied overeind blijft als je het haka en twee gastzangeressen (waaronmet een grote groep mensen gaat zin- der onze eigen Ynke) in Badhoevedorp
gen. Tegelijkertijd ontstaat er wel weer en Osdorp tweemaal in een zogeiets nieuws wat waardevol is en ook een naamde Top2000 dienst. Ook hier geen
plekje in de zondagse liturgie kan krij- traditionele liturgische muziek maar uitsluitend nummers uit de Top2000 van
gen.
Zo was het ook met de liedjes die de onder andere Pink Floyd, Leonard Cojongerengroep gekozen had in hun hen, The Scene en anderen, ja zelfs Andienst over het thema ‘Enthousiasme’ dré Hazes jr. Dominee Martijn van
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Leerdam had daar een mooie liturgie
omheen gebouwd waarin de liedjes allemaal een goede plek hadden gekregen. Of de gemeente mee zou zingen
was een beetje in het midden gelaten.
Maar meteen al bij het eerste nummer
hoorde ik de ruimte zich vullen met een

Kunst in de Keizersgrachtkerk
In de Tuinzaal hangen van januari t/m
maart werken van Jos Eulderink.
Hieronder Jos aan het woord:
‘Ik ben geboren in het dorpje Losser in
een gezin van vier kinderen. Ik was
veelal een dromer, maar de creativiteit
openbaarde zich pas toen ik een eigen
appartement kreeg. Ik maakte rond mijn
25e jaar veelal wascotekeningen, abstract natuurlijk dat sprak me het meeste
aan.
Na mijn burn-out in 2012 ging ik ook
weer schilderen als een soort van dag
invulling, ik kon er mijn ei in kwijt en
schilderde realistisch. Toch kwam mijn

zachtjes meegezongen refrein. Een kippenvel-moment.
Misschien wordt het trouwens weer
eens tijd voor een Top2000-dienst in de
Keizersgrachtkerk?

Agnes Vlaanderen-Jansen

voorliefde voor abstracte schilderkunst
al snel weer naar voren, ik schilder eigenlijk hoe ik me voel en wat me op dat
moment bezighoudt. Vooral kleur, veel
kleur spreekt me aan, zoals eens een
vriend zei: "Jij gebruikt kleuren bij elkaar die soms niet kunnen lijkt wel. En
toch lukt het je er een mooi plaatje van
te maken.”
Mijn schilderijen geven mij ruimte om
mezelf te ontwikkelen, en gaan veelal
over liefde en dromen vooral heel veel
dromen. Over hoe het leven zou moeten zijn.’
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De Keizersgrachtkerk en haar founding
fathers (81)

Peter Dillingh

Op maandag 26 november 1906 vierde dooreen geworpen, waaraan voor ons
prof. F.L. Rutgers, hoogleraar van het menige
herinnering
kleeft.
Die
eerste uur aan de Vrije Universiteit, zijn herinneringen zijn voor ons zeker ten
zeventigste verjaardag. Velen kwamen deele zeer aangename. Wanneer we in
naar zijn woning, Keizersgracht 192, het gezellig theeuur om dien tafel
om hem geluk te wensen. “Dr. Kuyper, geschaard zaten bij het knetterend vuur
die later op den dag den jubilaris kwam in den open haard en kout of scherts het
feliciteeren, schonk prof. Rutgers diens hart van den student nader brachten tot
eigen portret, geschilderd
den professor, dan waren die
door Jozef Israëls”, aldus het
uren ons onvergetelijk. Maar
Maar die tafel
die tafel — we willen het
verslag in De Telegraaf.
kreeg voor ons
achteraf wel bekennen —
Frederik Lodewijk Rutgers
kreeg voor ons ook wel eens
(1836-1917)
was
een
ook wel eens het
het schrikbeeld van de
belangrijke bondgenoot van
schrikbeeld van operatietafel
uit
een
Kuyper in de kerkelijke strijd
anatomisch
laboratorium,
van de negentiende eeuw.
de operatietafel
wanneer de arme patiënt
Wat Kuyper aan visionaire
uit een
kwam om getenteerd te
gedachten had, werd door
worden,
het
vlijmend
Rutgers in een juridisch en
anatomisch
ontleedmes, met hoe zachte
organisatorisch
correcte
laboratorium
hand
ook
gevoerd,
vorm gestoken. (Juut Goededoordrong tot in de diepste
Bruins
Slot
is
zijn
schuilhoeken van onzen
achterkleindochter, maar dit
geest en helaas niet altijd Minerva
terzijde.)
Bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar daarbij uit ons brein te voorschijn
in 1905 werd hij toegesproken door kwam.”
Kuypers oudste zoon Herman. (Kuyper Het portret van Rutgers, geschilderd
zelf maakte toen juist zijn reis om de door Jozef Israëls, hing een week in de
oude Wereldzee.) Die schetste een etalage van Kunsthandel Frans Buffa &
beeld van de werkkamer van Rutgers: Zonen, Kalverstraat 39, op de hoek met
“In het midden van uw studeervertrek de Gapersteeg. In De Telegraaf schreef
staat een tafel, rijk bevracht met kunstcriticus Carel L. Dake: “Dit portret
boeken,
brieven
en
papieren, wordt door het publiek verschillend
schijnbaar in schilderachtige wanorde beoordeeld. De een vindt het mooi; de
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ander leelijk. De meeste menschen
hebben er veel op te zeggen. Er zijn er,
die de gelijkenis niet photographisch
juist vinden, anderen bevalt de
eenigszins groezelige toon, waarin het
portret is geschilderd, niet. Maar toch,
het houdt honderden vast en dwingt ze
tot beschouwen. Ziedaar het groote
geheim, de macht van Israëls’ werk. Het
spreekt altijd. Het boeit. Het leeft.”
Dake zelf was lyrisch over Jozef
Israëls: “Hoe grootsch, hoe
stijlvol is dit meesterwerk. Hoe
is het model hier in de ziel
gekeken!
Niets behoeft men van Rutgers
te weten om den man volkomen
juist naar dit portret te
beoordeelen. Dàt is wel de
austère Calvinist. Dat is de man,
die, als we in het midden van de
16e eeuw leefden, hagepreeken
zou houden, net zoo lang tot hij
gevat en tot den brandstapel zou
veroordeeld worden. Die man
houdt het alleen met een kerk,
die op een rots is gebouwd,
verlaat haar nooit en zal haar tot
den
laatsten
ademtocht
verdedigen.
Het ‘Woord’ is zijn wapen en
zijn rusting. Ziet die rechte
houding, dat opgeheven hoofd,
dien vèrzienden blik.

En dat alles is uitgedrukt met een weinig
verf.”
Tot en met 26 mei is het portret van
Rutgers te zien in Dordrechts Museum,
op de tentoonstelling ‘Werk, bid &
bewonder: een nieuwe kijk op kunst &
calvinisme’.

Peter Dillingh
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Groene Blaadjes

Het begint al rond te zoemen!
Na alle scholierenprotesten gaan we op
10 maart met z’n állen de straat op voor
een goede en eerlijke klimaataanpak!
In navolging van België, waar op 27
januari meer dan 70.000 mensen de
straat op gingen omdat zij vinden dat
hun regering het klimaatprobleem niet
serieus neemt, is het nu de beurt aan
Nederland.
In het regeerakkoord wilde men zich
houden aan maatregelen om de
opwarming van de aarde tot onder de 2
graden te beperken, zoals vastgelegd in
20

Elske Scholte

het VN-klimaatakkoord van Parijs. Maar
toen men aan de zogenaamde
‘Klimaattafels’ - het overleg tussen
bedrijfsleven,
overheden
en
belangengroepen - tot concrete
afspraken wilde komen, bleek dat de
grote industriële uitstoters niet wilden
meewerken.
Veel burgers willen niet langer meer
wachten. Hoe meer de aarde opwarmt,
hoe groter de kans dat zich
onomkeerbare veranderingen zullen
voordoen. Dat is de reden dat er haast
geboden is. Rustig stap voor stap

verduurzamen is niet meer genoeg. Het
kabinet moét keuzes maken en
maatregelen niet op de lange baan
schuiven. Daarom deze Klimaatmars,
om onze ongerustheid te laten zien.
Ook de Nederlandse kerken doen mee
aan de Klimaatmars op 10 maart!
Vanuit de organisatie ‘Groene Kerken’
zullen alle kerken gevraagd worden om
mee te doen. Juist kerken en andere
religieuze instellingen voelen zich
betrokken bij het klimaat. Want vraagt
ons geloof niet om een zorgzame
omgang met de aarde? Oefenen wij ons
niet telkens opnieuw, vanuit onze
opdracht als gelovigen, om te leven in
verbinding met de mensen om ons heen
en met de aarde in het bijzonder?
Plaats en tijd
De kerken in Amsterdam starten op 10
maart om 12.30 uur bij de Dominicus-

kerk. Daar zullen wij gezamenlijk een
lied zingen en krijgen we een zegen
mee. Vervolgens gaan we samen op
weg naar de Dam, het startpunt van de
mars. De inzet zal zijn: ‘Wij willen een
veilige toekomst voor onszelf, onze
kinderen en alle schepselen op Aarde.
Het moet en het kan anders! Genoeg
getreuzeld. Het klimaat wacht niet!’
Keizersgrachtkerk praktisch aan de slag
Binnen de Keizersgrachtkerk heeft zich
inmiddels een kleine groep gevormd,
die bezig gaat om andere kerken
enthousiast te maken.
Wil je mee doen, dan zijn we daar heel
blij mee! Opgeven kan bij: Christien
Visch, Tineke Buitenhuis en Janne van
de
Akker
of
via
Groenekeizersgrachtkerk@gmail.com
In de week vóór 10 maart worden in de
kerk
spandoeken
en
borden
geschilderd, die we met ons mee
zullen dragen. Je bent van harte
welkom om je eigen pakkende
leus op stof of karton te zetten!
Informatie volgt nog.
Wil je op de hoogte blijven van
alle voorbereidingen? Kijk dan op
de website: Keizersgrachtkerk.nl

21

Voorbereidingsgroep Stille Week
Dit jaar zullen wij ook weer drie keer samenkomen in de week voor Pasen:
- op witte donderdag 18 april om 19.30 uur, waarna vanaf 20.30 uur samen
naar de TV uitzending van de Passion gekeken kan worden;
- op Goede Vrijdag 19 april om 20 uur;
- op Stille Zaterdag 20 april om 21 uur, waarna we in de Tuinzaal samen wat
drinken.
Bij de voorbereiding zal Gerhard Scholte ons theologisch begeleiden en Diederick
Koornstra op muzikaal gebied. Alles ligt nog open, maar we denken voorbeeld aan
bij het uitspelen van de verhalen om er zodoende dieper in door te dringen.
In de week van 18 februari gaan we met de voorbereiding te beginnen, je bent van
harte welkom om mee te denken en te doen.
Graag opgeven bij Ineke Visser-Luirink.

Jezus in de Hof van
Getsemane, Rembrandt
van Rijn, 1655 - 1659
Ets en droge naald,
h 111mm × b 83mm
Rijksmuseum
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Friendshipzone

Ramon Roks

Na de kerstperiode zijn we als
tienergroep ook weer bijgekomen van
alle nieuwjaarswensen en festiviteiten
rond de kerst. In januari werd al direct
ons vaste patroon van bijeenkomsten op
zondagochtend en spelavonden op
vrijdagavond opgepakt.

overtuiging dat we als gemeente het
samen moeten doen, samen kerk zijn.
Mooi vind ik het dan ook dat ik me
gesteund en gezonden mag weten
vanuit de gemeente in het werk dat ik
doe met de tieners. Zo blijven we met
elkaar verbonden.

Bijzonder aan het begin van dit nieuwe
jaar
was
dat
de
traditionele
nieuwjaarsborrel van de Protestantse
Kerk Amsterdam plaats vond bij ons in
de Keizersgrachtkerk. Nog leuker was
dat we als stedelijke tienerwerkers dit
jaar gewerkt hebben aan een
nevenprogramma speciaal voor tieners.
Samen hebben we een mooi
programma gehad rondom nieuwjaar
en goede voornemens: door middel van
een spel kwamen de verschillende
generaties van de nieuwjaarsborrel ook
nog eens met elkaar in gesprek! Aan
verschillende kanten merk ik dat het
stedelijke tienerwerk terugkijkt op een
geslaagde activiteit die voor herhaling
vatbaar is en wellicht een nieuwe
Amsterdamse traditie kan worden.

Met de tieners is er in februari weer een
bijzondere activiteit geweest, het
jaarlijks terugkerende spel: ‘Sirkelslag’.
Met dit spel doen heel veel
tienergroepen vanuit het hele land mee,
via een livestream wordt het spel
gespeeld.
Dit
jaar
was
het
onderliggende verhaal het Bijbelverhaal
over Jozef. Na een aantal intensieve
spellen waren we jammer genoeg niet
de landelijke winnaar, maar wel vol
trots de winnaars van de stad
Amsterdam.
Deze
Amsterdamse
Sirkelslagbeker komt ons nog tegemoet
is mij beloofd.

Eind januari mocht ik als tienerwerker
bevestigd worden als ambtsdrager in de
gemeente. Sommigen van u waren toen
misschien wel in de dienst aanwezig.
Nogmaals dank voor de goede wensen!
Zoals al eerder gezegd heb ik de

Inmiddels ben ik samen met de
tienergroep alweer bezig met de
voorbereidingen voor de dienst die de
tieners zullen voorgaan op 3 maart. Ik
kan alvast verklappen dat het thema zal
zijn: ‘Waar moet ik in Godsnaam aan
voldoen’. Tijdens de viering zullen de
tieners hun talenten laten zien en het
thema op bijzondere wijze naar voren
brengen.
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Bang voor Kerst
De kerstmusicalgroep kwam al in maart
2018 (!) voor het eerst bij elkaar, want
bij
de
adventsgroep
leefden
bouwplannen voor een kerststal, die
gerealiseerd moest worden voorafgaand
aan/tijdens de kerstdagen van 2018. Dit
gaf voor het uitvoeren van de
kerstmusical enige problemen en
beperkingen. Want het is moeilijk om
een musical te spelen, en om te
repeteren, als het toneel (deels) wordt
ingenomen
door
beelden
en
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Ted van Angeren
kunstobjecten. Opdracht aan ons was
voor ‘verbinding’ te zorgen. Wij kozen
voor de heruitvoering van de musical
‘Bang voor Kerst’, die speelt rond de
voorbereidingen op een school voor
een kerstmusical. Met dit thema konden
wij de kunst- en stalobjecten een
plaatsje geven. Uiteindelijk loste het
probleem zich vanzelf op want de hele
kerststal ging de lucht in, met
uitzondering van een lapjesbol, maar
daar was goed mee te leven.

Wij handhaafden de musical Bang voor
Kerst, maar wel met aanpassingen. De
boef werd minder eng gemaakt, kreeg
een eenzaamheidskeurmerk opgeplakt,
en een personal coach (Ruben). Er
werden
wat
liedjes
aangepast
(Diederick!), er werd ruimte gemaakt
voor een paar mooie dansjes (Loes), en
Janacy gaf vorm aan een prachtige
muzikale opening van de dienst. En
natuurlijk moesten er ook filmpjes
komen, want dat is de laatste jaren
traditie geworden, en een succes
gebleken. Met het maken en schrijven en
het regisseren van de filmpjes mocht ik
mij bezighouden, en wat deden de
kinderen het goed! Als je urenlang, zelfs
af en toe in de regen, moet repeteren en
nog steeds enthousiast bent, dat wil dat
wat zeggen hoor.

Dat enthousiasme en dat spelplezier zag
je ook in het spel en in de liedjes terug.
Het was hard werken en stevig repeteren,
maar er stond weer een mooie musical
op Eerste Kerstdag. Mede dankzij de fijne
support en ondersteuning van Martine,
Robert, het huisorkest, Laura, en
anderen, en alles weer vakkundig geleid
door Ineke. En wat te denken van ons
kerstkind, baby Julian, die dit jaar de rol
van Jezus vervulde? Kijk toch hoe pienter
en belangstellend hij de kerk in keek. Je
zag hem denken: ‘Doe als God, word
kind’. We gaan de komende jaren nog
veel van deze jonge artiest vernemen.
Een promotie tot schaap behoort zeker
tot de mogelijkheden. Iedereen, kinderen
en begeleiders en helpers: zeer bedankt
voor alle tijd en energie aan de musical
besteed, en voor het goede teamwerk.
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Coördinatoren KGK-Netwerk aan de slag
Dinsdag 5 februari was weer de jaarlijkse
bijeenkomst van de coördinatoren van
het KGK- Netwerk. De opkomst was zo
groot dat we in de Tuinzaal bijeen
kwamen. Gezellig!
Het netwerk is uitgebreid met nieuwe
mensen en nieuwe wijken. Een mooie
reden om met elkaar aan de slag te gaan,
hoe je je rol als coördinator vorm kan
geven. Met een ‘praat papier’ gingen we
uiteen in groepjes.
Druk werd er gesproken over contact
maken met de mensen uit je wijk: via
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Reiny van Twillert

bellen, mailen, een kaartje sturen, een
gezellige borrel of maaltijd organiseren,
misschien zelfs een bezoekje brengen.
Iedereen vindt een eigen vorm. Mooi was
het dat de ervaren krachten in gesprek
konden gaan met de nieuwelingen.
Een fijne, inspirerende avond, waarbij
‘omzien naar elkaar’ centraal stond.

Opbrengsten collectes Diakonie

Jouke Kramer

Opbrengst van de collectes voor de diaconie van 6 mei 2018 t/m 13 januari 2019
6 mei 2018
13 mei 2018
20 mei 2018
27 mei 2018
3 juni 2018
10 juni 2018
17 juni 2018
24 juni 2018
1 juli 2018
8 juli 2018
15 juli 2018
22 juli 2018
29 juli 2018
5 augustus 2018
12 augustus 2018
19 augustus 2018
26 augustus 2018
2 september 2018
9 september 2018
16 september 2018
23 september 2018
30 september 2018
7 oktober 2018
14 oktober 2018
21 oktober 2018
28 oktober 2018
4 november 2018
11 november 2018
18 november 2018

Shiva, Spiritualiteit, hiv en aids
Wereldhuis
Straatpastoraat
Kantlijn
Samen Een Amsterdam
Kerk in Actie/Werelddiaconaat
Kerk in Actie/Binnenlands
diaconaat
Gezinshereniging
Kinderen Ethiopië
St. Present
ASKV, Steunpunt Vluchtelingen
Koopvaardijpastoraat
Straatpastoraat
(Pride kerkdienst)
Burennetwerk
She decides
St. Not For Sale
Misson House
Langste eettafel, Week tegen
eenzaamheid
St. Noodzaak, Vluchtmaat
Stap Verder
Kruispost
Regenboog
Kerk in Actie/ Werelddiaconaat
Kuria, hospice
Wijkdiaconie
VPSG, Ver. tegen seksueel geweld
Kerk in Actie/Binnenlands
diaconaat
St. De Sluis, gevangenzorg

€ 81,95
€ 182,60
€ 227,90
€ 108,20
€ 117,25
€ 132,85
€ 96,40
€ 182,65
€ 76,50
€ 175,34
€ 106,30
€ 93,65
€ 151,59
€ 92,65
€ 79,40
€ 90,95
€ 112,28
€ 185,66
€ 117,20
€ 146,00
€ 165,55
€ 123,05
€ 105,50
€ 155,70
€ 178,50
€ 147,15
€ 146,42
€ 161,95
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25 november 2018
2 december 2018
9 december 2018
16 december 2018
23 december 2018

Diensten voor gehandicapten
She decides
Dovenpastoraat
Sociale Kruidenier
Dokters vd Wereld
Steuncomité Israëlische Vredes- en
24 december 2018 Mensenrechtenorganisaties
25 december 2018 Kerk in Actie/Kinderen in de knel
30 december 2018 Dokters vd Wereld
6 januari 2019
SocialStart
13 januari 2019
Jeannette Noëlhuis

Het Stoelenproject
Onlangs heeft het Kookgroepje weer
gekookt. Het was al weer de zesde keer
in dit seizoen, dat loopt van september
tot eind april.
In januari had Yolanda weer verrassende
recepten bedacht. Een hoofdgerecht
bestaande uit gele rijst (heel veel
kruiden),
spitskool,
taugé,
prei,
zelfgemaakte pindasaus en krokante
uitjes
en
een
nagerecht
van
kaneelappeltjes met vanillekwark en zelf
gemaakte kletskoppen.
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€ 173,87
€ 247,90
€ 143,00
€ 185,20
€ 144,37
€ 417,30
€ 423,28
€ 112,45
€ 157,00
€ 198,50

Dineke Klijnsmit
Lian en Dineke hebben flink geworsteld
om het kleverige deegje op het bakpapier
uit te strijken. Het gebruik van
een vochtige lepel gaf uitkomst. Maar het
uiteindelijke resultaat mocht er zijn.
Vanaf
september
zorgt
Zuivelbezorggroep er weer voor dat de
vrijwilligers van de avonddienst op de
woensdagavonden melk en karnemelk
op aan de bezoekers uitdelen.
Zo is de Keizersgrachtkerk weer Kerk In
de Stad!

Gift geven aan de gemeente?
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een eigen kas. Hiermee betalen we o.a.
onkosten voor diensten en diverse activiteiten. Als u een eenmalige gift wilt
geven aan de wijkkas kan dat op het volgende rekeningnummer:
NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente – Kgk.
Wilt u het werk van de diaconie van de Keizersgrachtkerk steunen, gebruik
dan de aparte rekening van de diaconie:
NL 25 INGB 0000 870727 t.n.v. Diaconie Keizersgrachtkerk Amsterdam.
De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk
Amsterdam (PKA). Een gift aan de PKA kan via: NL 51 INGB 0004605050
t.n.v. Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
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Agenda
Lukas Leeshuis-woe
Joh. Verhulststr.15-2hg

Bijbelleeshuis-za
Kerkstraat 107 – zaal 5

Gesprek op dinsdag
Locatie: mail gscholte@dds.nl

Woe 20 feb 20.00
Woe 6 maart 20.00
Woe 20 maart 20.00
Woe 3 april 20.00

Zat 23 feb 10.00
Zat 9 maart 10.00
Zat 23 maart 10.00
Zat 6 april 10.00

Di 26 feb
Di 12 maart
Di 26 maart
Di 9 april

Wijkraadsvergadering
Kerkstraat 107

Film op Vrijdag
Tuinzaal

Vrouwengroep
mail joshesterman@gmail.com

Do 28 feb 20.00
Do 11 april 20.00
Do 23 juni 20.00

Vr 1 maart 14.30
Vr 22 maart 14.30
Vr 26 april 14.30
Vr 17 mei 14.30

Do 7 maart 20.00
Do 11 april 20.00
Do 16 mei 20.00
Do 27 juni 20.00

Tieners
Kerkstraat 107, Friendship

Kindercatechese
KGK: Tuinzaal

Maandelijkse maaltijd
Tuinzaal

Vrij 22 feb, Spelavond
Zo 24 feb 10.30
Zo 3 maart Tienerdienst
Zo 10 maart 10.30
Zo 24 maart 10.30
Vrij 29 maart Spelavond
Zo 14 april 10.30

Zo 24 feb 10.30
Zo 3 maart 10.30
Zo 10 maart 10.30
Zo 24 maart 10.30
Zo 14 april 10.30

woe 27 feb 18.30
woe 27 maart 18.30
woe 24 april 18.30

Overig
MAG – Elke maandagavond – 20.00u – Kerkstraat 107: zaal 9
Zanggroep (repetitie) – Elke woensdag – 20.00u – Kerkzaal KGK

30

